
UXU sprint 5 – Actie ‘Make it Better’ 
Wat ik deze sprint gedaan heb is het volgende: 
 

Prototype 
Het gemaakte prototype is hier te zien: https://youtu.be/knGdql7prGY 
 
Ik ben nogmaals naar de opdracht ‘Prototype’ gaan kijken. Ik heb een functie uitgekozen die 
de meeste studenten hedendaags goed kennen: het betaalverzoek. Hieromheen ben ik 
dingen gaan bedenken die het makkelijk maken om deze functie fysiek te realiseren op een 
lo-fi prototype manier. Simpelweg monopolygeld zal goed zijn als ‘echt geld’ en kleine 
producten zoals kleine tic tac doosjes. Met deze attributen is de uiteindelijke video redelijk 
snel tot stand gekomen (Enkele minuten filmen). 
 
 
 

  

https://youtu.be/knGdql7prGY


Testen met gebruikers 
Het testplan en testrapport staan op pagina 3 en 4. 
 
Ik heb met verschillende gebruikers mijn portfolio website getest en heb met deze data een 
klein rapportje opgesteld waarna er dingen aan mijn portfolio zijn veranderd. 
 

Verkregen feedback op het testplan en het uiteindelijke testen is het volgende:  
- Geef directere richting aan van wat je wilt testen. Voorbeeld: ‘Zoek naar een 

opdracht uit sprint 2’ naar ‘Zoek naar de opdracht Card sorting uit sprint 2’ 
- Test scenario’s zelf voordat je ze voorlegt aan de gebruiker. Werkt alles wel? 

 

Deze feedback is zowel direct verwerkt als in gedachte genomen bij volgende gebruikers 
testen.  
 

Al met al waren de testen met gebruikers succesvol omdat er kleine dingen over het hoofd 
zijn gezien tijdens het ontwikkelen van de website. Deze konden door middel van kleine 
echter waardevolle gebruikerstesten worden achterhaald en verbeterd. 

  



Testplan 
Ik zal mijn portfoliowebsite gaan testen bij verschillende docenten die mijn portfolio gaan 
beoordelen dit semester. Hiermee wil ik testen of de docenten de website kunnen navigeren. 
 

Casussen 
Hieronder staan 3 casussen die worden voorgelegd aan de gebruikers. 
 

Casus 1 – Opdracht van vak 
Wat willen we weten? 
Kunnen gebruikers opdrachten van een vak vinden. 
 
Hoe moet het? 
Klik op het menu, ga naar het desbetreffende vak en klik op een opdracht. 
 
Wat wordt er gevraagd tijdens de test? 
Kun je een opdracht uit sprint 2 van je vak bekijken? 
 

Casus 2 – Document van opdracht 
Wat willen we weten? 
Kunnen gebruikers de bijbehorende document vinden van een opdracht. 
 
Hoe moet het? 
Klik op het menu, ga naar het desbetreffende vak, klik op een opdracht en klik rechts op een 
document. 
 
Wat wordt er gevraagd tijdens de test? 
Kun je een document dat bij een opdracht hoort van sprint 1 van je vak bekijken? 
 

Casus 3 – Rubrix van vak 
Wat willen we weten? 
Kunnen gebruikers de bijbehorende rubrix vinden van een vak. 
 
Hoe moet het? 
Klik op het menu, ga naar het desbetreffende vak, klik op rubrix. 
 
Wat wordt er gevraagd tijdens de test? 
Kun je de rubrix van je vak vinden? 
 
  



Testrapport 
De algemene conclusie van het testen is: 
 

Casus 1 
- Gebruiker kan de opdracht redelijk makkelijk vinden in enkele clicks.  
- Gebruiker kan de opdracht makkelijk vinden, ook door het gebruik van het filteren 

op sprints. 
Feedback: Geef een directere richting van wat je wilt. Geef ze een sprint of zeg welke 
opdracht ze moeten vinden. 
 
Aanpassingen: Het testplan is aangepast om te vragen naar een specifiekere opdracht uit 
een bepaalde sprint. 
 

Casus 2 
- Gebruiker vond het document ook direct nadat ze de opdracht had gevonden. Deze 

is dus goed vindbaar. 
- Gebruiker vond het document maar wist niet zeker of hij erop mocht klikken. Dit 

kwam door het doorstrepen van de tekst. Feedback: Door het doorstrepen lijkt het 
niet alsof je er niet op mag klikken. 

Feedback: Kon het document alleen niet vinden omdat deze niet bestond op de server. 
 
Aanpassingen: Documenten aangemaakt waar nodig. 
 

Casus 3 
- Gebruiker kon de rubrix niet direct vinden omdat ze niet wist of de rubrix bij de 

categorie stond. Hiernaast wist ze niet hoe ze mijn toelichting van een leerdoel kon 
vinden. Dit omdat de kleuren geen duidelijkheid geven van waar ze haar muis moest 
plaatsen. 

- Gebruiker kon de rubrix makkelijk vinden door terug te gaan naar het vak. 
Feedback: Hoofdpagina niet duidelijk dat je naar beneden kan scrollen. Hiernaast niet 
duidelijk qua contrast tussen achtergrond en voorgrond. 
 
Aanpassingen: Hoofdpagina opnieuw ingericht om leesbaarheid te verbeteren. 
 


